Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

Zápis
z 23. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne
9.12.2004

Místo konání: zasedací místnost děkana FSI VUT v Brně, Technická 2
Čas konání:
13:00 - 17:00 hod.
Přítomni:
dle prezenční listiny
Omluveni:
dle prezenční listiny
Mandátová komise: doc. Martišek, dr. Lepková
Návrhová komise: Ing. Jedelský, Ing. Bönischová
Zasedání řídil:
Dr. Jaroš
Program:
1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu

plnění usnesení
3) Informace vedení fakulty
4) Volba předsedy, místopředsedy a předsedů komisí AS FSI
5) Směrnice děkana FSI k přijímacímu řízení pro akademický rok 2005/2006 (§

27 odst.2 písm.a zákona o VŠ) - konečné usnesení
6) Projednávaní změny organizační struktury ÚPEI
7) Pravidla pro rozdělování dotace finančních prostředků FSI pro r. 2005
8) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení

9) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího zasedání AS FSI
10) Informace z grémií
11) Různé
Předseda AS FSI dr. Jaroš zahájil zasedání. Přivítal přítomné senátory a senátorky a vedení
fakulty FSI děkana prof. Vačkáře, proděkany doc. Chmelíka a doc. Doupovce a tajemníka
FSI Ing. Kotka.
Představil nového člena AS FSI doc. Ing. Vladimíra Patu (ÚMZ OMZ), který nahradí Dr. Ing.
Libora Janíčka (ukončení pracovního poměru) a zároveň mu předal osvědčení o členství
v AS FSI.
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ad 1) Volba mandátové, sčítací a návrhové komise
Návrh mandátové a sčítací komise: doc. Martišek, Dr. Lepková
Hlasování:
pro: 25
proti: 0
zdržel se: 1
Mandátová komise konstatovala, že na zasedání je v dané chvíli přítomno 26 členů AS FSI a
zasedání je usnášeníschopné.
Návrh návrhové komise: Ing. Jedelský, Ing. Bönischová
Hlasování:
pro: 24
proti: 0 zdržel se: 2
ad 2) Schválení programu zasedání, kontrola zápisu z předchozího zasedání a stavu
plnění usnesení
Předseda AS FSI informoval o žádosti Dr. Peichlové (vědecké oddělení) na zařazení nového
bodu - Směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT
v Brně pro akademický rok 2005/2006. Směrnice byla zaslána všem členům AS FSI
elektronickou poštou. Bude zařazen jako bod 6 a následující body se posunou.
Hlasování:
pro: 27
proti: 0
zdržel se: 0
Program byl schválen.
Kontrola zápisu: bez připomínek
ad 3) Informace vedení fakulty
Děkan fakulty prof. Vačkář informoval o:
• Dnu firem dne 8.12.2004
• návštěvě děkana a proděkanů firem Bosch a Honeywell - u těchto firem je
předpoklad dobré spolupráce s FSI
• výzkumných centrech - LÚ FSI se umístil v soutěži na 1. místě
- centrum v Praze - spolupráce s ÚVSZ
• výzkumných záměrech - výsledky budou známy 15. nebo 16.12.2004
- rozdělení do čtyř skupin
• 10.12.2004 - Den otevřených dveří
- VR VUT - obhájení profesorských prací - doc. Malenovský, doc.
Humár a doc. Šikola
• 24. - 25.11.2004 - zástupkyně EUA - posouzení stavu pro evropskou akreditaci, o
kterou FSI žádá.
• 9. - 11.3.2005 - oficiální akreditace EU - delegace se bude skládat z pěti rektorů
evropských univerzit v rámci EU
• informace o odměňování za publikační činnost na základě podkladů zaslaných
z jednotlivých ústavů
Děkan fakulty prof. Vačkář poděkoval jménem vedení fakulty odstupujícímu předsedovi AS
FSI dr. Jarošovi za dobrou spolupráci senátu a vedení fakulty.
Proděkan doc. Doupovec informoval o:
• akreditace ECTS - veškeré záležitosti související s fakultou budou přeloženy do
angličtiny
• elektronické registraci zkoušek a zkušebních termínů
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Proděkan doc. Chmelík informoval o:
• dodatcích k diplomům - základní informace o studiu a podrobný seznam
absolvovaných předmětů. Doplnění anglických názvů předmětů, programů a oborů
• jednání s francouzskou technikou Ensan Cluny - výměna 1 - 4 francouzských a
českých studentů , budou vydány 2 diplomy
• změně studijních plánů 5. ročníku - délka semestru bude stejná ve všech ročnících
• tabulce úvazků
ad 4) Volba předsedy, místopředsedy a předsedů komisí AS FSI
Dr. Jaroš připomněl, že funkční období předsedy, místopředsedů a předsedů stálých komisí
AS FSI je jeden rok. Jejich zvolení bylo na ustavujícím zasedání dne 20.11.2003 a jejich
mandát vypršel a je proto nutné zvolit nové předsednictvo AS FSI. Volby se netýkají
předsedkyně SK AS FSI, která byla zvolena v roce 2004.
Průběh voleb je upraven Přílohou č.1 Volebního a jednacího řádu AS FSI. Volba proběhne
tajným hlasováním formou hlasovacích lístků na jednom zasedání a se uskuteční v jednom
nebo více kolech. Průběh voleb řídí volební komise složená z členů AS FSI.
Návrh volební komise:
Hlasování:

pro: 26

Ing. Ramík, Dr. Chvalinová - KAP
Ing. Kundrát - SK
proti: 0
zdržel se: 3

Navržený kandidát Ing. Roupec se vzdal kandidatury a další navržení kandidáti doc. Spousta a
doc. Martišek kandidaturu přijali.
Volba předsedy AS FSI:
Navržení kandidáti: doc. Spousta
doc. Martišek

10 hlasů
18 hlasů

2 hlasy neplatné
2 hlasy neplatné

Předsedou komory akademických pracovníků AS FSI pro funkční období 2004-2005 byl
zvolen doc. Paedr. Dalibor Martišek, Ph.D.
Volba předsedy akademických pracovníků AS FSI (volí pouze KAP):
Navržený kandidát: Ing. Roupec
19 hlasů
2 hlasy neplatné
Voleb se zúčastnilo 21 členů KAP.
Předsedou komory akademických pracovníků (prvním místopředsedou) AS FSI pro
funkční období 2004-2005 byl zvolen Ing. Jan Roupec, Ph.D.
Volba předsedů stálých komisí AS FSI:
finanční:
doc. Pacal
legislativní:
Dr. Jaroš
informační a organizační:
Ing. Štětina
pro vědu a výzkum:
doc. Horský
studijní:
Ing. Kolíbal

27 hlasů
27 hlasů
27 hlasů
27 hlasů
26 hlasů

1 hlas neplatný
1 hlas neplatný
1 hlas neplatný
1 hlas neplatný
2 hlasy neplatné

Předsedy stálých komisí AS FSI pro funkční období 2004-2005 byli zvoleni:
Komise finanční:
doc. Pacal
Komise legislativní:
Dr. Jaroš
Komise informační a organizační:
Ing. Štětina
Komise pro vědu a výzkum:
doc. Horský
Komise studijní:
Ing. Kolíbal
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Nově zvolený předseda AS FSI doc. Martišek požádal dr. Jaroše o pokračování v řízení
zasedání.
ad 5) Směrnice děkana FSI k přijímacímu řízení pro akademický rok 2005/2006 (§ 27
odst.2 písm.a zákona o VŠ) - konečné usnesení
Dr. Jaroš informoval, že AS FSI schvaluje směrnici na základě vysokoškolského zákona (§ 27
odst.1 písm.e - podmínky pro přijetí ke studiu). Tato směrnice byla předložena na minulém
zasedání a studijní komise po jejím projednání jí doporučila k přijetí.
Návrh usnesení: AS FSI schvaluje směrnici děkana FSI k přijímací řízení pro akademický
rok 2005/2006.
Hlasování:
pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0
ad 6) Směrnice pro přijímací řízení v doktorských studijních programech na FSI VUT
v Brně pro akademický rok 2005/2006
Směrnici zaslala elektronickou poštou všem členům senátu Dr. Pejchlová.
K tomuto bodu proběhla diskuse.
ad 7) Projednávaní změny organizační struktury ÚPEI
Doplněk organizačního řádu ÚPEI předkládá ředitel ústavu prof. Ing. Petr Stehlík, který byl
pozván na dnešní zasedání. Materiál byl zaslán všem členům AS FSI elektronickou poštou.
Prof. Stehlík informoval AS FSI, že termín změn bude projednán s vedením FSI.
K tomuto bodu proběhla diskuse.
Návrh usnesení: AS FSI projednal návrh na změnu organizační struktury ÚPEI a nemá
námitek.
Hlasování:
pro: 24
proti: 0
zdržel se: 0
ad 8) Pravidla pro rozdělování dotace finančních prostředků FSI pro r. 2005
O tomto bodu informoval předseda finanční komise doc. Pacal. Návrh vychází z pravidel,
které byly schváleny v roce 2004. V roce 2005 bude stejný systém přerozdělování. Materiál
pro rozdělení dotací byl rozeslán elektronickou poštou.
Doc. Pacal informoval, že došlo k určitým změnám v rozpočtu pro rok 2005. Finanční komise
shromáždí připomínky od členů AS FSI do následujícího zasedání AS FSI.
O změnách a doplňcích informoval tajemník fakulty Ing. Kotek. Konečná verze návrhu bude
projednána na příštím zasedání AS FSI.
ad 9) Zástupci AS FSI v komisích pro výběrová řízení
Předseda AS FSI Dr. Jaroš informoval, že byl požádán o zastupování AS FSI ve dvou
výběrových řízeních, a to:
- LÚ - místa odborných asistentů (2 místa) - zástupce Dr. Jaroš
- ÚDT - výběrové řízení (termín konání 23.12.2004) - zástupce doc. Pata (náhradník Ing.
Štětina)
Návrh usnesení: AS FSI navrhuje jako svého zástupce pro výběrové řízení na ÚDT doc. Patu
(ÚMZ) - náhradník Ing. Štětina (EÚ) a souhlasí se jmenováním dr. Jaroše jako zástupce AS
FSI v komisi pro výběrové řízení na LÚ.
Hlasování:
pro: 22
proti: 0
zdržel se: 1
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ad 10) Stanovení termínu a předběžného programu dalšího řádného zasedání AS FSI
Termín zasedání AS FSI byl navržen čtvrtek 6.1.2005 ve 13 hodin v zasedací místnosti
děkana.
Předběžný program:
- směrnice pro přijímací řízení na rok 2005/2006 (konečné usnesení)
- změna názvu fakulty
- zrušení odboru počítačového navrhování ÚK
Hlasování:

pro: 18

proti: 1

zdržel se: 4

ad 11) Informace z grémií
Dr. Popela informoval o zasedání EK AS VUT - podrobnější informace jsou v zápise
Dr. Lepková informovala o RVŠ - reforma vysokého školství. Tohoto jednání se zúčastnila i
ministryně školství JUDr. Petra Buzková
- příprava rozpočtu VŠ na rok 2005
- zprávy studentské komory
Podrobnější informace jsou na ALMA MATER:www.radavs.cz
Doc. Münsterová informovala o

- celostátní konferenci studentů pořádané Akademickým
centrem studentů
- semináři v Karolinu, kterého se zúčastnili rektoři
českých a slovenských vysokých škol
- kauze bývalých studentů architektury - soudní spor se
dostal k Ústavnímu soudu

ad 12) Různé
Tajemník fakulty Ing. Kotek zodpověděl dotazy týkajících se 13. platů. Dále informoval o
školení na vykazování a vyplňování pracovních cest, které bude platné od 1.1.2005.
Poté bylo zasedání ukončeno.
Zapsala:Eva Vašinová
V Brně dne 14.12.2004
Přílohy:
• prezenční listina
volební lístky

Směrnice č. 8/2004 k přijímacímu řízení pro akademický rok 2005/2006

Verifikoval:

doc.PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D.
předseda AS FSI
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Klára Bönischová
předsedkyně SK AS FSI

